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 ،منابع آب از دانشگاه تهرانآموخته دکتری رشته مهندسی دانش*

 ،گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریفعضو پژوهشکده سیاست

 و کارشناس معاونت آب و آبفای وزارت نیرو

 

 چکیده

رم نیرو محتچنان که در برنامه وزیر  شود ودر حال حاضر نیاز به بهبود حکمرانی آب در کشور بیش از پیش احساس می

مشارکت همه ذینفعان در فرایند حکمرانی و مدیریت و هماهنگی متقابل بین  بهبود حکمرانی آب، اشاره شده است، نیز به آن

اما باید در نظر داشت که مشارکت عمومی لزوماً به معنای  طلبد.را میمحیطی های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیستسرمایه

گیران باشد. زیرا کارایی مشارکت، به کیفیت ارتباطات بین کاربران و تصمیمیایجاد ضمانت اجرایی برای تصمیمات اتخاذ شده نم

ها در مسیر مورد نظر های مورد استفاده برای هدایت آنها و روشها برای تعامل و تبادل اطالعات و دانش و مهارتو توانایی آن

یفیت مشارکت ارتقای ک ابزارهاینیان به عنوان یکی از بسازی عاملبستگی دارد. بر این اساس، در این متن سیاستی، رویکرد مدل

رد ی این رویکو کاربردها  هاقابلیت ،و مزایا های منابع آب معرفیگذاری سیستمفرایند مدیریت و سیاست در مدخالنذی

ارائه  کرد،ین رویبرای استفاده از ا بندی و پیشنهاداتمدخالن بحث و در نهایت جمعسازی برای تسهیل فرایند مشارکت ذیمدل

 شده است. 

گذاری، بنیان، درگیرسازی کاربران، مشارکت، یادگیری، سیاستسازی عاملرویکرد مدل: هاکلید واژه

 پایداری

 نگربسته موضوعی مرتبط: مدیریت یکپارچه و جامع
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 مقدمه -0

ه مسئله ک دندهمیمنابع آب در کشور نشان های گذشته در زمینه مدیریت در حال حاضر و تجارب سال وضعیت منابع آب

در این که  ماک توان تنها از بعد فنی و اجرایی به آن نگاه کرد.ای است که نمیمسئله پیچیده ،مدیریت و پایدارسازی منابع آب

ذر از شرایط و گاشاره شده است، یکی از محورهای موفقیت در مدیریت منابع آب و انرژی  نیز برنامه پیشنهادی وزیر محترم نیرو

 گذشته است.  هایبازنگری انتقادی در سیاست ،فعلی به سمت پایداری

ن و اهمیت مدخالکه غالباً به لزوم درگیرسازی ذی توان دریافتمیدر کشور  منابع آب کلی رویکردهای مدیریت رورمبا 

های این موضوع در بستر پیچیده سیستم های منابع آب بهای الزم داده نشده است.مشارکت اجتماعی در بحث مدیریت سیستم

اصلی اجرای  هاینظر نگرفتن بازیگران سیستم به عنوان اهرم ها به دلیل درنخست، عدم اجرایی شدن سیاستمنابع آب منجر به 

یگران باز گذاران و کاربران به عنوانگیری و شکاف بین سیاستها؛ و دوم، عدم درگیرسازی بازیگران در فرایند تصمیمسیاست

مسائل و  زبسیاری اهای ناکارآمد و غیر منطقی؛ و سوم، پیچیدن یک نسخه واحد برای اصلی سیستم و در نتیجه اتخاذ سیاست

را  لوژیکی منحصر به فرد خودهای اجتماعی و اکوحال آن که هر مسئله و منطقه مطالعاتی، ویژگی .شده است ؛مناطق مطالعاتی

 دارد.

 

 ایده کلی -2

رم نیرو محتچنان که در برنامه وزیر  و شوداحساس میبیش از پیش در حال حاضر نیاز به بهبود حکمرانی آب در کشور 

مشارکت همه ذینفعان در فرایند حکمرانی و مدیریت و هماهنگی متقابل بین  بهبود حکمرانی آب، اشاره شده است، نیز به آن

در فرایندهای مدخالن ذیارکت افزایش مش زیرا با طلبد.را میمحیطی های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیستسرمایه

های ف در تصمیمعواملی که سبب انحرا توان ازاست که می تعامل نزدیک با نیروهای سیاسی و اجتماعی و گیریتصمیم

گذاری، گیری و سیاستدر فرایند تصمیم هاآنو درگیرسازی  مدخالنذی. مبرهن است که مشارکت کاستشوند کارشناسی می

گیری با وجود اهمیت مشارکت بازیگران سیستم در فرایند تصمیم آورد امامیتر را فراهم تر و منطقیزمینه اتخاذ تصمیمات واقعی

جاد نای ایمدخالن در این فرایند، باید در نظر داشت که مشارکت عمومی لزوماً به معگذاری و لزوم درگیرسازی ذیو سیاست

گیران و باشد. زیرا کارایی مشارکت، به کیفیت ارتباطات بین کاربران و تصمیمضمانت اجرایی برای تصمیمات اتخاذ شده نمی

ها در مسیر مورد نظر های مورد استفاده برای هدایت آنها و روشها برای تعامل و تبادل اطالعات و دانش و مهارتتوانایی آن

 بنیانازی عاملسرویکرد مدلاستفاده از مدخالن، ه ابزارهای قابل استفاده برای ارتقای کیفیت مشارکت ذیبستگی دارد. از جمل

(Agent-Based Modeling: ABM) .سازی با قابلیت در نظر گرفتن دو بعد اجتماعی )بازیگران سیستم( و این رویکرد مدل است
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( ابزاری ابستهو زیرزمینی و اکوسیستم و یمنابع آب سطح ور کلی،: به طسیستم اکولوژیکی )بخش فیزیکی سیستم منابع آب

سازی برای تسهیل فرایند مشارکت های این رویکرد مدلدر ادامه ضمن معرفی مزایا و قابلیتمناسب برای این منظور است. 

 گردد. نهادات ارائه میبندی و پیشبه کارگیری این رویکرد برای تسهیل فرایند مشارکت بحث و در نهایت جمعمدخالن، ذی

 

 بنیان سازی عاملمدل دمزایای استفاده از رویکر -9

ا های پیچیده است که در آن رفتار مردم یها و پدیدهسازی سیستمابزاری مناسب برای مدل بنیان،سازی عاملرویکرد مدل

ها در ارتباط با خود و محیط اطرافشان رهای آنها( و رفتاسازی، بازیگران )عاملباشد. در این رویکرد مدلنهادها حائز اهمیت می

اطرافشان را بر  ها با محیطنتوان با استفاده از آن، تاثیر رفتار بازیگران مختلف سیستم و تعامل متقابل آشود و میسازی میمدل

 رفتار کلی سیستم سنجید. 

که  کت و ارتقای کیفیت آن، موجب شده استبنیان برای تسهیل فرایند مشارسازی عاملهای بالقوه رویکرد مدلویژگی

توان با سازد که باین امکان را فراهم می این رویکرد مورد توجه قرار بگیرد.بسیار های اخیر در بحث مدیریت منابع آب در سال

 گذاران( شناختسیاستبه خوبی و به همراه هم )کاربران و بنیان سیستم را های یک مدل عاملگیری از قابلیتزبان بصری و با بهره

ط اطراف )شامل منابع در محی یتاثیرهای مختلف را بر سیستم سنجید. این که هر تغییر در سیستم چه و در وهله بعدی تاثیر سیاست

گذارند. توانند بر آن تاثیر بهای مختلف قرار گرفته و میتحت تاثیر سیاست ط زیست( و اجتماع دارد و مردم چگونهآب و محی

ود همگی اکولوژیکی چه خواهد ب-های دیگری در سیستم قابل اتخاذ است و تاثیر آن ها بر سیستم اجتماعیچه سیاست این که

 آورد.سازی فراهم میاز امکاناتی است که این رویکرد مدل

ز نظر اهای مختلف کشاورزان سازی در بحث مدیریت منابع آب، دستهدر زمینه استفاده از این رویکرد مدل ،برای مثال

گیران در وزرات جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و همچنین سازمان حفاظت گیری، تصمیممیزان منابع در دسترس و رویکرد تصمیم

ها ها، دریاچهمختلف در مدل و منابع آب سطحی و زیرزمینی، شامل منابع آب جاری در رودخانه هایعاملمحیط زیست همگی از 

ها املع محیط اطرافتی اکوسیستم وابسته به منابع آب مانند پوشش گیاهی و حیات جانوری های آب زیرزمینی و حو سفره

عامل ها در مدل، تحت قوانین تعریف شده با یکدیگر تها در ارتباط هستند. عاملهستند که به صورت یک سویه یا دوسویه با عامل

 کنند.گیری میو متقابالً تحت تاثیر محیط اطراف خود تصمیمو با تصمیمات خود بر محیط اطراف خود اثر گذاشته  کنندپیدا می
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برای  گارندهکه توسط ن / فرضیبنیان، در این قسمت به ارائه یک مثال کاربردیسازی عاملبرای نمایش بهتر رویکرد مدل

حفظ کمیت آب ورودی و در واقع  ،مسئله مورد بررسی در این مثال. (1)شکل  شوداین منظور توسعه داده شده است، پرداخته می

 باشد.محیطی آب ورودی به دریاچه میدبی زیست

 

 

 دستمحیطی دریاچه پایینمسئله کاربران در امتداد رودخانه و نیاز زیست -0شکل 

 

در امتداد رودخانه کشاورزان قرار  .فرضی نشان داده شده است منطقه مطالعاتیای از یک شمای ساده، 1شکل در میانه 

کنند. در سمت چپ تصویر، فرضیات و اطالعات اولیه مسئله نمایش داده شده است دارند که با برداشت از رودخانه کشاورزی می

 . دانبه صورت نمودار نشان داده شده های مدلخروجی ،و هر یک بسته به نوع آن قابل تغییر است. در سمت راست تصویر
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. حال اگر، این محدوده یک محدوده واقعی استای از فرضیات در نظر گرفته شده در یک مسئله روتین مثال، نمونه این

ت با جزئیا که مدل خواهد داشتگاه این قابلیت وجود آن باشدو اطالعات مورد استفاده اطالعات واقعی از محدوده مطالعاتی 

به آن اضافه  یی نیزهاآن مشاهده شود و حتی در صورت نیاز، فرضیات و سیاست به ازای فرضیات مختلف اجرا و نتایج تر وبیش

ر نتیجه های مدل شناسایی شده و دبا ارائه این مدل به کاربران، کاستی سی گردد. حتی قبل از آن، ممکن استبرر و نتایج حاصل

 میزان یادگیری از سیستم افزایش یابد.

 

 یان برای تسهیل فرایند مشارکت بنسازی عاملبه کارگیری رویکرد مدل -4

بنیان برای تسهیل فرایند مشارکت در سیستم است سازی عاملهای قبلی به آن اشاره شد، ابزار مدلطور که در بخشهمان

)یا به طور کلی مدخالن . مشارکت ذیمدخالن استفاده کردتوان از آن در مراحل مختلف مشارکت و درگیرسازی ذیو می

وان سطح تعامل با تبه طوری که میگذاری با اهداف مختلفی قابل انجام است. گیری و سیاستدر فرایند تصمیمکاربران سیستم( 

یق آوری اطالعات و تدقمدخالن برای جمعترین حالت، از مشارکت ذیمدخالن را به سه سطح کلی تقسیم کرد. در ابتداییذی

به  مدخالن وهای آن با مشارکت و همراهی ذیشود. در مرحله باالتر، شناخت سیستم و پیچیدگیفاده میاطالعات موجود است

اکولوژیکی با همراهی و تعامل دوسویه با -گیرد و در باالترین مرحله مدیریت سیستم اجتماعیصورت دو سویه صورت می

 ردد.گبینان برای تامین اهداف زیر پیشنهاد میسازی عاملبر همین اساس استفاده از رویکرد مدل شود.مدخالن انجام میذی

 مدخالنرسانی به ذیبا هدف آگاهی مشارکت منفعالنه -1

 مدخالناز ذی آوری و کسب اطالعاتجمع -2

 مدخالنها توسط ذی، با ترویج آنپشتیبانی از تصمیمات اتخاذ شده -3

 گذارندو نتایج را به اشتراک می و ابزارها های تحلیلی و شناختیمدخالن روشکه در آن ذی مشارکت تعاملی -4

مدخالن به تصمیمات مبدل های حاصل از فرایند مشارکتی توسط ذیآموختهکه در آن درس دهیخودسازمان -5

 شوندمی

 



 «اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیستهم»اولین اجالس 

 0931اسفند  01وزارت نیرو، 
 

 

 

 9از  6صفحه 

 

 بنیان برای ارتقای کیفیت مشارکتسازی عاملد مدلمعرفی کاربردهای رویکر -5

بنیان ابزاری برای ارتقای کیفیت مشارکت در محدوده مطالعاتی است و کاربرد وسیعی در مسائل سازی عاملرویکرد مدل

 های مرتبط با بخش آباجرای طرحمطالعاتی مرتبط با آب و انرژی دارد و از این رو استفاده از این رویکرد در مرحله مطالعه و 

 گردد.پیشنهاد می

  المللی عبارت هستند از:بنیان در سطح بینهای عاملتوسعه مدلبرخی از اهداف 

(؛ تغییر در Kock, 2008; Kock, 2012) یک دشت و حوضه آبریز در آمریکادر  گذاری در بحث مناقشات آبیسیاست

اضی در رگذاری کشاورزی بر تصمیمات کشاورزان در خصوص تغییر کاربری اکاربری اراضی، از جهت اثرات تغییرات سیاست

برای نشان دادن اثرات متقابل خدمات اکوسیستم  ،گذاری در بحث تغییر در کاربری اراضی(؛ سیاستBrady et al., 2012سوئد )

ها از منابع آب سطحی توسط گذاری برای مدیریت حوضه رودخانه و برداشت(؛ سیاستMiyasaka et al., 2017در مغولستان )

 ؛(Berger et al., 2007) شیلی های منابع آب درهای سیستمنمایش پیچیدگی ؛(Becu et al., 2003) تایلندبخش کشاورزی در 

تاثیر انتقال اطالعات بین  ؛(van Oel et al., 2012بررسی میزان مصرف با وضعیت دسترسی به آب در حوضه رودخانه در برزیل )

سازی اثرات متقابل توسعه چارچوبی برای مدل ؛(Giuliani and Castelletti, 2013) آفریقاکاربران در حوضه یک رودخانه در 

گذاری برای مدیریت (؛ سیاستTesfatsion et al., 2017) در آمریکا بین هیدرولوژی، اقلیم و تصمیمات در یک حوضه رودخانه

ایداری ندی آب بر پبهای دریافت مالیات و سهمیهو پایدار سازی منابع آب زیرزمینی و کشاورزی مانند بررسی اثرات سیاست

سازی رفتار کشاورزان و تاثیر بنیان برای مدلتوسعه مدل عامل ؛(Mulligan et al., 2014) در آمریکا منابع آب زیرزمینی

دهی در ظرفیت خودسازمان تقویتگذاری (؛ سیاستFeuillette et al., 2003) تونسدر  هاهای مختلف بر آنگذاریسیاست

در شهر بیجینگ گذاری برای مدیریت آب شهری (؛ سیاست1396لطفی، ) در ایران اکولوژیکی منابع آب-های اجتماعیسیستم

های مختلف بر کیفیت منابع آب سطحی در حوضه یک تاثیر سیاست و بررسیگذاری (؛ و سیاستChu et al., 2009)چین

 ( اشاره کرد.Ng et al., 2011) آمریکادر  رودخانه

یرسازی برای ارتقای کیفیت فرایند درگ تر، برخی کاربردهای این رویکردسازی بیشفتر و شفابرای توضیح بیش 

 عبارت است از: راهبردیاز دید ، کاربران

  در یک دشت با هدف پایدارسازی منابع آب زیرزمینی 

 ع اربران و حفظ اکوسیستم وابسته به منابدر یک حوضه آبریز با هدف تخصیص مناسب منابع آب به ک

 آب حوضه

 در یک حوضه آبریز برای مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی 
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 زیرزمینی یا هر دو ع آب سطحی یاشناسایی راهکارهای کاهش تقاضا در یک حوضه آبریز با مناب 

 ین برای ایجاد معیشت جایگز استفاده در یک حوضه آبریز با منابع آب سطحی و زیرزمینی برای شناسایی

 کنندگان آبمصرف

 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای مصرف آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی 

 ای در رابطه با آبهای توسعهگذاری صحیح برای اتخاذ و اجرای برنامهسیاست 

 عبارت هستند از: اجراییاز دید و 

 هاهای مشارکتی توسط سمناستفاده در پروژه 

 بران با هدف افزایش دانش کاربران از سیستمهای آبتوسعه برای استفاده در نهادهای محلی مانند تعاونی 

 هاها، اتخاذ تصمیمات و اجرای آنبرای ترویج سیاستها استفاده توسط شوراهای روستاها یا بخشداری 

 ارت )مانند وزها ا و سازمانهای نهادهگذاریسیاست متقابل برای مستندسازی تاثیر در جلسات، استفاده

-ر وضعیت آتی سیستم اجتماعینیرو، وزرات جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست( ب

 اکولوژیکی

 گذاری استفاده در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای مطالعه الگوی مصرف کاربران و سیاست

 برای تامین نیاز آب شرب و بهبود الگوی مصرف کاربران

 سازی ه در جلسات تخصیص منابع آب در وزارت نیرو برای افزایش دانش کاربران از سیستم، شفافاستفاد

گذاری صحیح برای تخصیص منابع آب و اتخاذ تصمیمات، افزایش شناخت دوجانبه از سیستم، سیاست

 گذاری صحیحتصمیمات و سیاست

 زیرزمینی به کاربران محلی های منابع آب سطحی واستفاده برای تسهیل واگذاری مدیریت سیستم 

 

 بندیمعجپیشنهادات و  -1

تری حاصل از توسعه مدل اهمیت بیش« نتیجه»از « فرایند»سازی مشارکتی، ر فرایند مدلچه اهمیت دارد این است که دآن

ضعیت سیستم و گویی پارامترها وبینی و پیشبنیان نه پیشسازی مشارکتی با استفاده از رویکرد عاملدارد چراکه هدف از مدل

های اجتماعی و اکولوژیکی آن است. بر این اساس، افزایش دانش و درک بلکه شناخت سیستم و یادگیری در خصوص دینامیک

ر مسئله های مختلف بحل سازی اثرات راههای آن، از طریق یادگیری تعاملی؛ و شناسایی و شفافمشترک از سیستم و دینامیک
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 ها یا رویکردهای مدیریتی دو هدف اصلی برای استفاده ازگریها، تنظیمگذاریبا تصمیمات، سیاست مورد نظر به ویژه در رابطه

 سازی مشارکتی هستند. رویکرد مدل

ان از اقبال المللی نشبنیان در بحث منابع آب و محیط زیست در سطح بینسازی عاملهای متنوع کاربرد رویکرد مدلنمونه

 در حالسازی که در باال به آن اشاره شد، در کنار کاربردهای متنوع این رویکرد مدلسازی دارد. جهانی به این رویکرد مدل

طرح احیا  در ، به طور خاص،حاضر با توجه به افت مستمر سطح آب زیرزمینی و اهمیت پایدارسازی آن، استفاده از این رویکرد

گاهی رسانی آ ها،ها و افزایش سطح مشارکت آنبخشی منابع آب زیرزمینی کشور برای تسهیل و تسریع اجرای سیاستو تعادل

کنندگان منابع آب زیرزمینی در خصوص محدودیت منابع آب زیرزمینی و افزایش یادگیری اجتماعی در سطح کالن به مصرف

 گردد. و خرد پیشنهاد می

ها خواهد شد. های منطقی و صحیح و تضمین اجرایی شدن آنمدخالن موجب اتخاذ سیاستمشارکت ذی واضح است

با اما  ؛ردبنیان استفاده کسازی عاملتوان از ابزارهای موجود مانند ابزار مدلبرای ارتقای کیفیت فرایند مشارکت میبا این که 

ن موضوع نیازمند جلب مشارکت دو سویه از سوی کاربران و وجود جوانب مثبت این رویکرد باید در نظر داشت که ای

مدخالن در گردد، مشارکت ذیبینی میبنیان، پیشسازی عاملباشد. در نهایت در صورت استفاده از ابزار مدلگذاران میسیاست

به یادگیری  و ضمناً منجر های منطقی اتخاذ و اجرا شدهگذاری، ارتقا یافته و تصمیمات و سیاستگیری و سیاستفرایند تصمیم

 مدخالن در خصوص سیستم مورد مطالعه گردد. گذاران و ذیاجتماعی مشترک سیاست
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